
 Zápisnica  
 zo  15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 28.4.2016 
 ___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek,  Ing. Martin Ivan, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Andrea  

Kačkošová, Andrej Rozkoš 

Neprítomní: Tadeáš Andrek 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce, Ing. Viera Hanková-hl. kontrolór obce 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík, Vladimír Krivák, Patrik Onder,  

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a   konštatoval, 

že  počet prítomných poslancov je  6  a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie:                 za:          5     /Jozef Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,  Ing. Martin Ivan, 

Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 /Pavol Haško/  
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Jozef Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Andrej Rozkoš 

 

Hlasovanie:                     za:          5     /Jozef Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Andrea 

Kačkošová, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 / Pavol Haško/ 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

V úvode zasadnutia vystúpil predseda miestnej organizácie Matice Slovenskej /MS/, p. Vladimír 

Krivák, ktorý informoval o tom, že dňa 24.6.2016 sa budú konať majstrovstvá Slovenska 

v pretláčaní rúk. Zúčastnilo by sa jej cca 60-100 súťažiacich. Táto súťaž  sa bude konať v našej 

obci, zástupca organizátorov /Slovenská asociácia pretláčania rukou - armwrestling/ bol pozrieť 

priestory v kultúrnom dome, ktoré sú  vyhovujúce, je však nutné vymaľovať a tiež zabezpečiť 

osvetlenie. Organizácia Matice Slovenskej je spoluorganizátorom tejto súťaže. Ide o akciu, ktorou 

by sa zviditeľnila naša obec, bola by to zaujímavá akcia aj pre našich občanov so začiatkom o 8.30.  

Na obec sa obrátili s požiadavkou o poskytnutie finančnej pomoci, pretože zabezpečujú 

občerstvenie pre účastníkov súťaže.  V rámci hodinovej prestávky by vystúpil tanečný súbor alebo 

spevácka skupina. Vstup pre občanov, ako divákov by bol zdarma. Zástupcovia asociácie majú 

osloviť televíziu a tiež  miestne média z Vranova n.T. 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – podotkol, aby nebolo inštalované pevné osvetlenie, ale radšej 

prenosné, pretože máme rozpracovaný projekt rekonštrukcie kultúrneho domu, aby ho nebolo treba 

prerábať. Taktiež spomenul, že starostom obce nebolo podpísané uznesenie č. 76/2016 a informoval 

sa, v čom bol problém.  

p. Vladimír Krivák – vysvetlil, že na základe informácií, ktoré sa k nemu dostali, obecné 

zastupiteľstvo podmienilo pridelenie dotácie  kosením okolia pamätníka SNP,  Matica slovenská 

však nefunguje na báze aktivačných prác. Netvrdí, že členovia MS nepokosia okolie pamätníka 

SNP, ale zdieľa názor, že podpora organizácie sa nemôže podmieňovať kosením. Myslí si, že 

organizácia MS v našej obci vyvíja činnosť, čistia miestny potok. Na začiatku roka ešte nevedia 

presne špecifikovať činnosť a akcie, ktoré sa budú konať v priebehu celého roka.   

Poslanec Ing. Martin Ivan – v rozpočte je schválená čiastka 450,-€ pre potreby Matice Slovenskej 

a na základe uvedeného je za to, aby im táto čiastka bola poskytnutá. Uznesenie č. 76/2016, ktoré 

bolo prečítane a je aj zverejnené na webovej stránke obce,   malo len odporúčací charakter 

a poslanci žiadali  vyšpecifikovať účel, na ktorý sa použijú financie 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš - Na písomné žiadosti o finančnú podporu je treba dať písomnú 

odpoveď-znenie uznesenia, aby sa predišlo nejasným informáciám, taktiež súhlasí s poskytnutím 

dotácie 



 

3 

Poslanec Jozef Andrek – súhlasí s tým, pričom na propagáciu obce nie je problém poskytnúť aj 

vyššiu čiastku 

p. Vladimír Krivák – finančná čiastka 450,- € postačuje, sú zabezpečení aj sponzori 

 

Poslanci OZ po diskusii prijali uznesenie č. 87/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných 

listoch/, ktorým schválili čiastku vo výške 450,-€  na podporu činnosti miestnej organizácie Matice 

Slovenskej.  

 

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení 

 

Informáciu o plnení uznesení podal starosta obce Ing. Ján Krivák, ktorý konštatoval nasledovné:   

 

Uznesenie č. 84/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 85/2016 – podpísané – obci sa ozvala skupina Bankovičovci z Vranova n.T., ktorá by 

mala záujem o vystúpenie. Ponúkajú hudobný program v cene cca 500,-€. Treba zvážiť, či už 

nemáme dostatočne naplnený program na Dni obce.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – zdieľa názor, že plánovaný kultúrny program na Dni obce postačuje 

a tiež nie je nutné zabezpečovať kultúrny program v takejto cenovej relácii, postačujú aj hudobné 

alebo tanečné zoskupenia, ktoré majú lacnejšiu ponuku.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – zdieľa rovnaký názor v tom, že kultúrny program na Dni obce je 

dostatočne naplnený. O tejto alternatíve môžeme uvažovať v budúcnosti napr. Mesiac úcty 

k starším.  

Uznesenie č. 86/2016  - bolo presunuté na iný termín   

  

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

-  Osvetlenie parkoviska pri cintoríne, začína sa kosenie 

-  Začali práce na parkovisku pri obecnom úrade 

-  Údržba v ZŠ a MŠ 

-  Vývoz kontajnerov 

-  Výpomoc občanom strojom DH 112 

-  Výroba betónových tvárnic 

-  Sú vyhotovené smerovacie tabule v 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa, z akej kapitoly rozpočtu bude financované 

parkovisko pri obecnom úrade, lebo v rozpočte sa na tento účel nechvaľovali finančné prostriedky. 

Okrem toho poslanci OZ neboli o tejto aktivite informovaní a z toho dôvodu nevedia dať odpoveď 

občanom, ktorí sa na to pýtajú. Myslí si, že parkovisko nebolo nevyhnutné, parkovacích miest je tu 

dosť, radšej by sa mohol urobiť chodník od obecného úradu k lavičke cez potok, ktorý je 

využívaný. Taktiež je dôležitejšie zaviesť vodu na cintorín na zemplínsku stranu, s čím sa uvažuje 

aj v rozpočte.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – zakúpené boli len zatrávňovače, ostatný materiál sme mali, 

rozpočet obce je možné upravovať, napr. plánovali sme opravu strechy na budove v areáli 

Agrodružstva, čo sa zrejme nebude v tomto roku  realizovať, tak z tejto položky je možný presun.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – súhlasí s poslancom Ing. Jaroslavom Gajdošom, že o výstavbe 

parkoviska neboli poslanci informovaní, avšak podľa podľa jeho názoru parkovisko pri obecnom 

úrade je potrebné, mohlo však byť na opačnej strane z dôvodu projektu rekonštrukcie obecného 

úradu, ktorý počíta s bezbariérovým vstupom na tejto strane, ktorý zaberie dosť priestoru. Bolo to 

treba prediskutovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Občania ho oslovili s dotazom, že nie je 

vyčistená priekopa za sadmi, čo je podľa nich potrebnejšie.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že priekopa sa za sadmi bola čistená  

Poslanec Jozef Andrek – parkovisko nie je zlý nápad, avšak vzhľadom na to , že sa plánuje 

rekonštrukcia obecného úradu môže dôjsť k jeho poškodeniu ťažkými mechanizmami, bude treba 
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postaviť lešenie ap. Akúkoľvek činnosť je potrebné prediskutovať.  

 

 

K bodu 6 Rôzne 

  

a/ Starosta obce Ing. Ján Krivák – občania obce, ktorí už mali vydláždenú priekopu okolo cesty na 

vlastné náklady predtým ako obec začala poskytovať betónové tvárnice na vydláždenie priekop 

zdarma, taktiež žiadajú tieto dlaždice s využitím na iný účel. Je potrebné k týmto požiadavkám 

prijať určité stanovisko. Starosta obce je za to, aby sa týmto občanom betónové tvárnice poskytli. 

Zatiaľ sa jedná o dve požiadavky.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – má na to  iný názor , a to vyhovieť týmto požiadavkám občanov až 

potom, keď budú poskytnuté tvárnice na vydláždenie priekop všetkým domácnostiam. Taktiež 

podotkol, že občania obce môžu tiež odmietnuť svojpomocné dláždenie priekopy, pretože to už nie 

je ich majetok, ale obecný, prípadne tam, kde žijú starší ľudia bude možno musieť vydláždiť obec, 

podľa neho je to priorita obce  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – nemáme však časový harmonogram, je to na báze dobrovoľnosti, 

teda môže to trvať aj niekoľko rokov a obec nemá dostatok ľudí z radov uchádzačov o zamestnanie, 

v súčasnosti máme štyroch  nezamestnaných na aktivačných prácach 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš -  mohli by sme využiť nezamestnaných občanov z iných obcí na 

takéto práce, ak nemáme dostatok ľudí v našej obci. Taktiež je možné v súčasnosti využiť 

poskytovanie opatrovateľskej služby starším občanom prostredníctvom projektov ÚPSVaR,  

Poslanec Jozef Andrek – tiež si myslí, že by bolo dobré využiť takúto možnosť, obrátiť sa na 

ÚPSVaR zistiť podmienky 

Poslanec Ing. Martin Ivan – môže nastať k situácia že takéto  požiadavky sa budú hromadiť od 

viacerých občanov, informoval sa či máme vyrobených nadbytok tvárníc, ktoré sú uskladnené a tiež 

či už niekomu boli poskytnuté tvárnice na iný účel,  na čo starosta obce Ing. Ján Krivák odpovedal, 

že veľké množstvo ich nemáme, robia sa cca 3x týždenne, keď nie je iná prioritná práca v obci 

a tvárnice na iný účel boli poskytnuté len za odplatu. Ing. Martin Ivan tiež súhlasí s tým, aby sa 

tvárnice občanom, ktorí ich nepotrebujú na priekopy boli poskytnuté až po vydláždení priekop  

okolo cesty v celej obci.  

Na základe diskusie poslanci OZ prijali uznesenie č. 88/2016  /uznesenie je uvedené na 

samostatných listoch/, ktorým schválili poskytnutie tvárníc občanom, ktorí  si už vydláždili 

priekopy v minulosti na vlastné náklady až po vydláždení priekop v celej obci.  

 

b/ Klávesový nástroj pre MŠ – starosta obce tlmočil požiadavku MŠ  na zakúpenie klávesového 

hudobného nástroja,  MŠ má nástroj, ktorý v prípade potreby je využívaný aj  v dome smútku.  

Poslanci OZ nemali  voči zakúpeniu výhrady, nakoľko v dome smútku je nástroj potrebný.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – ponúkol zánovný klávesový nástroj na predaj 

Poslanec Ing. Martin Ivan – je potrebné, aby ho vyskúšal a  zhodnotil človek, ktorý tomu rozumie 

a ak bude v poriadku nemá námietky 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 89/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

schválilo zakúpenie klávesového hudobného nástroja do domu smútku v cene do 300,-€ 

 

c/ Poslanec Ing. Martin Ivan – tlmočil požiadavku zo strany rím.-kat. cirkvi na zakúpenie svietnikov 

na parafínové sviečky do domu smútku a tiež pripomenul potrebu zakúpenia pokladničky na 

finančné príspevky do domu smútku, čo už bolo odsúhlasené na minulých zasadnutiach.  

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – podotkol, že čo sa týka umiestnenia pokladničky do domu smútku 

stretol sa u občanov aj s výhradami, poslanec Ing. Martin Ivan v tom prípade odporučil, aby 

pokladnička bola umiestnená ak si to želá pozostalá rodina, ak nie tak sa zoberie.  

 

d/ Poslanec Jozef Andrek – v minulom volebnom období bolo prijaté uznesenie, že pochovávanie 

na novej časti cintorína na šarišskej strane bude možné len v jednohrobke, z dôvodu presakovania 
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vody z vedľajších hrobov a zvážania zeminy pri daždi. Čas však ukázal, že to nebolo dobré riešenie. 

Z osobnej skúsenosti môže povedať, že pri nedávnom pohrebe v rodine taktiež mali záujem 

o dvojhrobku /pochovanie nad sebou/ a súčasní hrobári s hlbším výkopom nemali problém. Preto 

navrhuje toto uznesenie prehodnotiť a umožniť občanom, ktorí o to prejavia záujem pochovávať 

v dvojhrobe nad sebou. Kto by nemal záujem o dvojhrobku, tak by sa pochovávalo podľa poradia 

bez vynechávania vedľajšieho miesta.  

 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – súhlasí s týmto návrhom, jednak sa ušetrí miesto na cintoríne, 

znížia sa náklady pozostalých na osadenie pomníka a manželia nebudú pochovaní osobitne.  

V minulosti sa urobili výnimky a ľudia na to poukazujú. Technické veci treba doriešiť a vyhovieť 

požiadavke občanov.  

 

Po rozprave poslanci súhlasili s predloženým návrhom a prijali uznesenie č. 90/2016 /uznesenie je 

uvedené na samostatných listoch/  , ktorým sa umožní občanom v prípade záujmu pochovanie 

v dvojhrobke nad sebou.  

 

e/ Zrušenie TJ Hermanovce n.T. – starosta obce informoval, že pokračuje proces zrušenie TJ 

Družstevník, je potrebné predložiť poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku + zoznam 

majetku 

 

f/ Ťažba náletových drevín – na obec sa obrátil p. Kudič zo Sečoviec s ponukou kompletne 

zabezpečiť výrez drevín /holorub/. Stav pozemkov v našej obci si zistil cez ortofotomapy.  Urobí 

odborný odhad, odkúpi celú plochu, stromy na kmeni,  drevnú hmotu spracuje, zoštiepkuje. Zaplatil 

by vopred, je otázkou koľko.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš -  v žiadnom prípade by nedával ťažbu realizovať cudzím firmám, je 

za to, aby obec ťažbu realizovala po vzore Urbárskej spoločnosti prostredníctvom vlastných 

občanov, ktorým by poskytla drevnú hmotu.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – súhlasí s týmto názorom, ale záujemca o ťažbu ponuku môže 

prezentovať na obecnom zastupiteľstve 

Poslanec Andrej Rozkoš – ak chceme obnoviť les, tak holorub nie je vhodný 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – p. Kudiča pozve na zasadnutie OZ 

 

g/ Výzvy na podávanie projektov – konkrétne výzvy  budú poslancom  zaslané e-mailom  

 

h/ Poslanec Jozef Andrek – informoval sa, kto zastupuje riaditeľku MŠ počas PNS 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – na zastupovanie bola prijatá p. Kováčová z Bystrého 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – má za to, že obecné zastupiteľstvo spor v MŠ nebolo kompetentné 

riešiť a tiež nebola vypočutá druhá strana, teda riaditeľka MŠ, v spore sa musia vyjadriť obidve 

strany, myslí si že tam nie je vážny problém, ide skôr o osobný spor medzi starostom obce 

a riaditeľkou MŠ, obecné zastupiteľstvo nebolo oboznámené so zápisnicou zo zasadnutia Rady 

školy pri MŠ 

Pracovníčka obce Ingrid Rozkošová odpovedala, že na stretnutie OZ boli pozvané obidve strany 

z MŠ 

Starosta obce – netreba podsúvať skutočnosť, že učiteľka MŠ pre zlé vzťahy z trucu nedáva deti do 

MŠ,  bez poznania konkrétnej situácie, treba sa obrátiť  na ostatných zamestnancov školy, ktorí sú 

svedkami  

Poslanec Ing. Martin Ivan -  riešenie situácie je v kompetencii Rady školy pri MŠ, ktorá sa kvôli 

tomu zišla už v januári, avšak nedošlo k zlepšeniu situácie, obecné zastupiteľstvo na svojom 

mimoriadnom stretnutí nikoho nesúdilo, ani nebolo prijaté žiadne stanovisko, predseda Rady školy 

pri MŠ informoval o situácii v MŠ 

 

i/ Zberný dvor – starosta obce informoval, že je výzva na zriedenie zberného dvora, obec nemá 

pozemok na zriadenie v areáli Agrodružstva,  dá sa to riešiť aj dlhodobým prenájmom, avšak 
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v minulosti nebola  zo strany všetkých vlastníkov ochota svoj podiel prenajať. Jednou z foriem je, 

že zberný dvor by prevádzkovala externá firma.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – je otázkou či zberný dvor je v záujme obce 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – podľa jeho názoru zberný dvor bude mať negatívny dopad na 

životné prostredie, ak by šlo o spracovanie plastov tak to má škodlivý vplyv, smetisko už je 

v neďalekých Petrovciach, ak by zberný dvor spravovala externá firma, mohlo by sa stať, že 

v katastri obce budeme mať odpad z cudzích obcí, taktiež treba uvažovať čo následne so štiepkou, 

či je dostatočný dopyt po nej 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – v rámci  projektu zberného dvora by sme mohli zrekonštruovať 

obecné budovy v areáli Agrodružstva a zakúpil by sa štiepkovač. Vývoz plastov má obec poriešený.  

Poslanec Jozef Andrek – nevidí zriedenie zberného dvora tak negatívne, pretože plasty by sa tu 

nespracovávali a máme takýto projekt aj z minulosti 

Ing. Ján Krivák – je potrebné preštudovať metodiku a nerobiť predčasné závery, po štiepke dopyt je 

Poslanec Ing. Martin Ivan – čo sa týka písania a podávania projektov má výhrady voči firme 

Perfect-Consulting, s ktorou spolupracujeme v súčasnosti, nakoľko je s ňou nedostatočná 

komunikácia, nevieme aká je úspešnosť získania financií. Taktiež má výhrady voči verejnému 

obstarávaniu na rekonštrukciu kultúrneho domu, firma, ktorá bola úspešná uvádza dobu realizácie 

rekonštrukcie kultúrneho domu 3-4 týždne, čo je prakticky nereálne. Pred podaním projektu malo 

byť zvolané obecné zastupiteľstvo, čo sa nestalo, preto nesúhlasí s takýmto spôsobom podávania 

projektov. Firma, ktorá má záujem o spoluprácu s obcou musí prísť, predložiť ponuku 

a komunikovať.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – je to len informácia, že vyšla výzva,  firma ktorá bude písať projekt 

môže byť akákoľvek 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – požiadal  informovať obecné zastupiteľstvo o projekte zberného 

dvora z minulosti 

 

j/ Separovaný zber – starosta obce Ing. Ján Krivák komunikoval so starostom Bystrého ohľadom 

vývozu odpadu. Pripomienkou zo strany Bystrého bol fakt, ak nám dodajú kontajnery na 

separovaný odpad a ukončíme s nimi spoluprácu budú pre nich nadbytočné, preto sa starosta Ing. 

Ján Krivák obrátil so žiadosťou o pomoc v tejto veci na firmu ENVI-PACK 

Poslanec Jozef Andrek – tiež sa informoval v obci Bystré ohľadom vývozu odpadu  a požadujú 

oficiálny dopyt z našej strany 

Poslanec Ing. Martin Ivan – s firmou AVE nie je spokojný, znižuje frekvencie vývozu a platíme 

rovnako, za vývoz odpadu sme nič neušetrili 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – so službami fy AVE je naopak spokojný 

V súvislosti s problematikou vývozu odpadu prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 91/2016 

/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ , ktorým odporúčalo zaslať písomný dopyt obci 

Bystré ohľadom vypracovania cenovej ponuky za vývoz odpadu.  

 

k/ Plynofikácia budovy s.č. 54 – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že odberné miesto 

zriadime až na jeseň aby sme ušetrili na poplatkoch 

 

l/ Plot na školskom dvore  (ZŠ) – informoval poslancov OZ, že by bolo vhodné vymeniť pletivo 

z nižnej strany /medzi ZŠ a s.č. 118/ , ktoré je už opotrebované za betónový plot 

 

K bodu 7  Diskusia 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol urobiť rozbor minerálneho prameňa „Ščevice“  pri 

Brtaňovej chate 

Poslanec Jozef Andrek – zistí u vodárenskej spoločnosti za koľko a aký rozbor by urobili a starosta 

obce by mohol zistiť v špecializovanej firme rovnako  

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 19.5.2016 o 19.00 hod. – 

uznesenie č. 92/2016/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 
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K bodu 8 Záver 

V závere sa starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.  

 
 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová ................................................. 

 

 

        

        ........... ...................................................... 

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Jozef Andrek           .............................................. 

Ing. Jaroslav Gajdoš                ............................................... 

Andrej Rozkoš             ................................................ 


